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Het barst er van de originele winkels, toffe types, 
spannend design en vergeten buurten on the rise. 
In San Francisco gebeurt het, zo veel is duidelijk. 

Tien tips.
fotografie Mirjam Bleeker   productie Frank Visser   bewerking tekst Renske Hoff,  

Shoppen tot je dropt
In San Francisco tref je veel win-
kels met een eigen productielijn. 
Ontworpen door een eigen team 
en geproduceerd in de VS. Mooi 
voorbeeld is Alite Designs (adres: 
3376 18th Street) met piekfijne 
outdoorspullen. Slaapzakken en 
rugzakken in allerlei maten, die 
luisteren naar aandoenlijke na-
men als Bike to the Beach Bag en 
Pine to the Pacific Rucksack. Het 
strand en the great outdoors vind 
je immers naast de deur.  
alitedesigns.com

Robuuste buurt
Op citytrip in San Francisco en 
geen zin in een standaard 
ronde? Dan ga je dus naar 
Dogpatch, de havenbuurt aan de 
kant van Oakland Bay. Het 
gebied rond 22nd en 3rd street 
heeft een ware metamorfose 
ondergaan: in de loodsen en 
houten arbeiderswoningen 
vestigen zich almaar nieuwe 
conceptstores, koffiebars en 
stoere eetgelegenheden. Neem 
Smokestack (2505 3rd Street), 
waar het prima toeven is. In het 
pand gaan een brouwerij, een 
bierproeflokaal én een restau-
rant schuil. Dat heeft een enorm 
aanbod vlees, worst van de bbq, 
whiskey, cocktails en natuurlijk 
grote pullen bier uit eigen 
brouwerij. De inrichting is 
eigenzinnig en elegant met een 
historische feel.
magnoliasmokestack.com      

San Francisco
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Zin in een seventies-
huiskamer en/of -garde-
robe? Haast je dan naar de 
upcoming wijk Outer 
Sunset/Ocean Beach. 
Hier vind je The General 
Store (4035 Juddah-
street), met een keur aan 
moois. De winkel herbergt 
mode, boeken en inte-
rieuritems in stijlvolle 
seventiessferen. Word 
vooral verliefd op de 
wandkleden van 
macramé, aardewerken 
koffiepotten en de cactus-
tuin achterin.  
shop-generalstore.com 

Uit goed hout gesneden
Outer Sunset/Ocean Beach vind je ten wes-
ten van het centrum. Het is een buzzy bad-
plaats vol vrijbuiters en surfers. Het schijnt 
hier volgens de locals de laatste jaren wel 
mee te vallen met de beruchte ochtendmist, 
waardoor de plek steeds populairder wordt. 
Daar komt bij dat de huren hier nog redelijk 
zijn – San Francisco is behoorlijk duur – en 
dus zie je dat ook hier jonge ondernemers 
hun winkeltjes en restaurants beginnen. Zo 
is er Woodshop (3725 Noriega Street), waar 
vier ambachtslieden werken. Josh Dutie (op 
de foto) is model, meubelmaker en meester 
in het renoveren en upcyclen van interes-
sant tweedehands meubilair. Hij heeft een 
grote voorkeur voor stoelen. Ook tof zijn de 
zelfgemaakte surfplanken van fanatiek 
surfer Danny Hess. 
woodshopsf.com 

Zelfgemaakte surfplanken in 
Ocean Beach, een badplaats 
voor vrijbuiters en jonge 
ondernemers
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Dit is Ulrich Conrad 
Simpson, die ook wel 
luistert naar de naam 
Ubi: een ware jeansfreak 
die jarenlang voor ver-
schillende grote jeans-
merken – zoals Hilfiger 
en Caterpillar – ont-
wierp. Hij woonde lange 
tijd in Europa en New 
York, maar woont en 
werkt nu al een paar jaar 
in San Francisco. Hier 
vond hij een alternatie-
vere levensstijl met meer 
vrijheid. Naast freelance 
adviesklussen voor grote 
jeansmerken heeft hij 
zijn eigen winkel (3150, 
18th Street). Je vindt er 

prachtige vintage  
jeans(-items), maar ook 
Ubi’s eigen jeanslabel 
UBi-IND. Interessant 
detail: zijn jeans kunnen 
worden aangepast aan 
alle soorten lichamen, 
zoals die van triatleten, 
hardlopers, fietsers, 
basketballers en rugby-
spelers. Want waarom 
zouden zij hun gespierde 
kont in een standaard-
model moeten persen? 
UBi staat ook bekend om 
de ambachtelijke make-
lij, waarbij de focus ligt 
op versterkte zakken, 
stiksels en zware stoffen. 
Ubi-ind.com 

On a mission 
San Francisco is de stad van het grote 
geld geworden, vanwege de instroom van 
goed betaalde hightech professionals. 
Toch blijft het ook de meest progressieve 
stad van de VS, en heeft het iets vriende-
lijks en alternatiefs gehouden. De  
gemeente subsidieert initiatieven waar-
mee buurten nieuw elan krijgen. Neem 
dit groene gebouw in het Mission 
District: ontwerpers en startups huren 
hier voor een redelijk bedrag een plek. 
Het herbergt dan ook een interessant 
scala aan kleine ateliers en winkels. Ja, 
en dan is het ook nog eens goed slapen in 
het Mission District: het Phoenix Hotel 
(601 Eddy Street, zie linkerpagina) is een 
tof jarenvijftighotel met zwembad, sfeer-
vol restaurant, jazzy bar en kastenwan-
den vol vinyl in mooie hoezen.
jdvhotels.com  

Slapen als een funky 
fiftiesrockster doe je in 
het Phoenix Hotel
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Ga op zondag vooral op excur-
sie buiten de stad. Neem de 
indrukwekkende Golden Gate 
Bridge en rijd door het prach-
tige landschap met kronkelige, 
steile wegen. Bestemming is 
een van de mooiste en ruigste 
kustgebieden, tevens de 
thuishaven van de Tomales 
Bay Oyster Company 
(Highway 1, Tomales Bay), een 
geweldige oesterspot aan de 
baai, hoewel het eigenlijk een 
veredelde snackbar is. Bestel 
er de chowder en vervolgens 
een mix van oesters: rauw, op 
de bbq gegrild, met blauwe 
kaas, met chorizo... Een fles 
witte wijn erbij en het leven  
is goed.
tomalesbayoystercompany.com

Coole cactusvoorstelling 
in de tuin van General 
Store in Ocean Beach
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Clare’s Deli (3505 17th 
street bij Guerrero) is een 
fijne lunchtent  in het 
flamboyante Castro 
District: het bruisende 
hart van de homogemeen-
schap, vol levendige bars 
en restaurants, shops, 
historische theaters. Bij 
Clare eet je goede soep en 
lekkere, zeer dik belegde 
boterhammen, gepresen-
teerd op een rustieke 
houten plank. 
claresdeli.com

Borrel tussen  
de barrels?
Carl Sutton van Sutton Cellars 
handelt al meer dan twintig jaar in 
wijn en vermout. Onlangs verhuis-
de hij met zijn bedrijf naar de 
Dogpatch-buurt, aangetrokken 
door de speciale eet- en drinkgele-
genheden die de laatste jaren 
openden in de buurt rond 22nd en 
3rd Street. Hij heeft zithoekjes 
tussen de wijntonnen; je kunt er de 
wijnen met een begeleidend hapje  
uitproberen. Doen.
suttoncellars.com

De biervoorraad wordt 
aangevuld in het 
flamboyante, levendige 
Castro District 


